Přehled akcí Domu přírody Českého ráje v roce 2018
18.5.2018

Muzejní noc
Již potřetí se zapojujeme do Muzejní noci a i tentokrát se můžete těšit nejen na
vstupné zdarma.
I letos jsme se rozhodli otevřít pro vás Dům přírody v netradičních hodinách.
A na co se můžete těšit?
Přijďte mezi 17:00 až 23:00 a nezapomeňte s sebou vzít děti, protože pro ně
chystáme zábavu v podobě domina, pexesa, chytání rybiček anebo třeba
tangramu. A pomůže nám s tím Eurocentrum Liberec.
A hrát si budou i dospěláci. Kdy jste třeba naposledy hráli kuličky? :-)

1.-30.6.2018

Putovní výstava Ochrana přírody a krajiny ČR

2.6.-31.7.2018

Výstava "Zaostřeno na Jizerky"
Výstava „Zaostřeno na Jizerky“ vzešla z nejlepších snímků fotografické soutěže,
kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody již posedmé a vy si ji
již podruhé u nás můžete prohlédnout.
Výstava Vás zavede do známých i netradičních zákoutí Jizerských hor. Z užšího
výběru vystavených fotografií byl sestaven nástěnný charitativní kalendář ve
formátu A2 „Zaostřeno na Jizerky 2018“, který je možné si u nadace objednat či
zakoupit přímo u výstavy. Výtěžek z prodeje kalendářů putuje na projekty
pomáhající Jizerským horám. Vstup je zdarma a budeme potěšeni, pokud se
s Vámi můžeme o nádherné snímky tímto způsobem podělit.

9.6.2018

Motýlí den
od 13:00 do 16:00
Kolik motýlů jste viděli poletovat na louce před dvaceti lety? A kolik jich je dnes?
Co se stalo a jak můžeme motýlům pomoci?
Vydejte se s námi a Petrem Heřmanem do luk Českého ráje a jistě budete
překvapeni, co se o motýlech dozvíte.
Sejdeme se v 13:00 v Domě přírody Českého ráje.

Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.

9.6.2018

Můří noc
od 20:30 do 22:30
Chcete si prohlédnout noční motýly zblízka a něco zajímavého se o nich
dozvědět? Po loňském úspěchu se na noční motýly podíváme v nejvíc aktivním
období, máme se tedy na co těšit.
Srdečně Vás zveme na druhý ročník Můří noci, který pořádáme ve spolupráci
se Společností pro ochranu motýlů.
V sobotu 9. června od 20:30 proběhne přednáška s promítáním. Jen co se
trochu setmí, přesuneme se ven a začneme noční motýly lákat na světelný
zdroj a poté určovat jejich druh.
Pokud máte jakoukoliv fotku "můry," vezměte ji s sebou a Petr Heřman Vám
pomůže rozluštit, o jakého motýla se jedná.
S sebou si nezapomeňte vzít baterku nebo čelovku, fotoaparáty a dobrou
náladu. :-)
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, které vydrží ponocovat. (Loni
nás motýli uchvátili a akce se protáhla.) :-)

26.6.2018

Vernisáž výstavy fotografií Pavly Bičíkové
od 18:00
Pavla Bičíková žije na Kozákově již 30 let a téměř celý život pracovala v oblasti
rozvoje cestovního ruchu a propagace Českého ráje. Je také vášnivou
cestovatelkou a fotografkou. O své zážitky z cest po celém světě i o své
fotografie se dělí již šest let na cestovatelských přednáškách po celé České
republice.

27.6.–30.10.2018 Výstava fotografií Pavly Bičíkové „Český ráj – známý a neznámý“
Český ráj, to jsou skalní města, hluboká údolí, vyhlídky ze skalních plošin
a z vrcholů vyhaslých sopek. Český ráj, to jsou majestátné hrady, krásné zámky
a tajemné zříceniny. Jsou to i kostely, roubené chalupy, zvonice, kapličky
a křížky podél cest. Český ráj, to jsou i lidé, kteří se ve světě proslavili svou
uměleckou tvorbou i řemeslnou zručností. I dnes zde můžete obdivovat
mistrovství věhlasných šperkařů, sklářů i brusičů drahých kamenů. Příroda
a místní obyvatelé v tomto čarokrásném kraji vytváří podivuhodnou harmonii,
která Vás okouzlí a nutí Vás se sem opakovaně vracet.
Pavla Bičíková v tomto regionu žije již 30 let. Na svých fotografiích zachycuje
genia loci známých i méně známých míst Českého ráje.

9.7.-27.8.2018

Český ráj - známý a neznámý
každé pondělí 18:00 – 19:30
Multimediální projekce a vyprávění Pavly Bičíkové, fotografky a milovnice
Českého ráje.
Letošní prázdniny se každé pondělí od 18:00 budeme toulat rájem.
Přidejte se k nám a uvidíte velkoplošné fotografie známých i neznámých
míst.
Uslyšíte příběhy o lidech, kteří zde žijí a vytvářejí "ráj" a v neposlední řadě se
dozvíte zajímavé tipy na výlet.

16.-20.7.2018

Letní výtvarné dílny
Tvoříte rádi s dětmi? Tak Vás srdečně zveme na Papírovou dílnu, která
probíhá od 16.7. do 20.7. 2018 vždy od 11:00 do 17:00 v Domě přírody
Českého ráje.
I letos pro vás Centrum pro rodinu Náruč připravilo papírové dílny a my jsme
potěšeni, že se opět rozhodli pohrát si s vámi u nás.

